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STELLINGEN 

 

Behorende bij het proefschrift 

 

The Balancing Act of Effective Supervision:  

 

Understanding the Relationship between Internal and External Supervision 

 

van 

 

Melanie M. de Waal  

 

 

1. Het bereiken van effectief toezicht vergt een balanceeract, waarbij de inzet van intern en 

extern toezicht op elkaar en op de situatie moet worden afgestemd (dit proefschrift). 

 

2. Intern toezicht heeft een grotere impact op zorgvuldige besluitvorming door organisatieleden 

dan extern toezicht (dit proefschrift). 

 

3. Interne toezichthouders wordt veel macht toegedicht over de beslissingen van  

organisatieleden, en deze macht ontlenen ze aan hun formele positie en persoonskenmerken 

(dit proefschrift). 

 

4. De kans dat door intensief intern toezicht een conflict ontstaat tussen de RvC en het bestuur is 

minder groot als de RvC ook nieuwe leden bevat die recent zijn toegetreden (dit proefschrift). 

 

5. Als er een conflict is tussen de RvC en het bestuur, kan actief optreden door extern toezicht 

voorkomen dat dit conflict een schadelijk effect heeft op besluitvorming (dit proefschrift). 

 

6. Voor extern toezicht is het van belang om het interne toezicht te versterken op basis van een 

complementaire relatie (dit proefschrift). 

 

7. Interne en externe toezichthouders zouden gedrag en cultuur een expliciet onderdeel moeten 

maken van hun risicobeoordeling, en hiervoor is het essentieel dat toezichthouders 

beschikken over expertise in vakgebieden als sociale psychologie en gedrag in organisaties. 

 

8. Om praktisch toepasbare inzichten te genereren uit wetenschappelijk onderzoek, is kennis van 

en ervaring met het onderzoeksonderwerp van grote meerwaarde.  

 

9. Een perfect proefschrift is een voltooid proefschrift (naar: Haemin Sunim). 

 


